
Möte Föräldraföreningen 20160926 

Närvarande: Lotti Granqvist, Emma Westin, Karolina Askblom, Martina Gustavsson, Åsa 

Barrdahl, Marille Löfgren. 

§1. Mötets öppnande 

Marille öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2. Godkännande av dagordning 

§3. Medlemsavgifter 

Nu är det dags att påminna om medlemsavgifterna, Lotti gör ett utkast på inbetalningslapp där 

det står lite information, kontonummer/swish samt att man kan skicka in sin mejladress om 

man vill ha information via mejl. Lapparna ska läggas i barnens fack på förskolan/skolan. 

Även lägga ut på facebooksidan. 

Fråga Eva på skolan om hon kan skicka ett mejl till alla föräldrar där de kan fylla i sin 

mejladress om de vill ha information/protokoll via mejl. Martina fixar lappar att sätta upp på 

skolan där man kan skriva upp sin mejladress. 

§4. Protokoll 

Lotti har ansvar för facebooksidan, sekreteraren ansvarar för att protokollen mejlas till Björn 

för att läggas upp på Tävelsås hemsida. 

§5. Utedag 

Pedagogerna på förskolan har en önskan om att årets utedag blir för barnen i Gula villan. 

Bestämmer att det blir den 20:e oktober, aktiviteter mellan 9.00-11.00. Sätta ut lappar om att 

vi behöver hjälp från andra föräldrar. 

5 stationer/ 4 grupper ca 20 minuter på varje station 

1. Nyponsoppa - Millan 

2. Lekar - Lotti 

3. Hinderbana - Åsa 

4. Gräva upp dinosaurier ur sandlådan och bygga hagar och hus – Karolina 

Lotti fixar en lapp att hänga upp på förskolan. 

§6. Personalen på skola/ förskolans medverkan på våra möten 

Personalen vill vara med om de har möjlighet, det är bra för att de kan ge information om vad 

som händer på förskolan/skolan. De kommer i så fall vara med i början (ca de första 10-15 

minuterna) av mötet. Iréne på vinden är representant på förskolan, Ingela för skolan. De 

kommer även vara med på skolrådsmötena. Ev. kommer framtida möten att hållas på skolan.  

§7. Underhåll av baksidan 



Fotbollsmålen och klätterställningen tas om hand av Vidingehem? De vill dock inte 

underhålla det som föräldraföreningen satt dit, t.ex. stubbarna i motorikbanan som behöver 

antingen renoveras eller plockas bort. 

Ta kontakt med Vidingehem för att se om de kan tänka sig att ersätta det som vi tar bort. 

Martina tar lite ansvar för att kolla upp detta vidare. 

Anordna fixardag till våren då föräldrar kommer dit och hjälper till att fixa saker som behövs. 

Får vara upp till personalen på skolan/förskolan att ta reda på vad som behövs göras och vilka 

resurser som finns samt vilka som behövs. 

§8. Halloween-fest 

I bygdegården, försöka få till något som passar både små och stora barn. 5:e November kl. 16-

18. Emma kollar om bygdegården är ledig. I år testar vi att anordna detta istället för 

tomtesmyg då det känns som att det blir mycket med två aktiviteter på så kort tid. 

§9. Aktiviteter till våren? 

Spåna på aktiviter som vi kan ha till våren på nästa möte (disco, loppis, springlopp?). 

§10. Trafiken utanför skolan 

Ta upp på skolrådsmötet att trafiken utanför skolan känns rörig och potentiellt farlig. Ska det 

verkligen vara 50 i hastighetsbegränsning utanför skolan? 

§11. Nästa möte 

Nästa möte onsdag 19/10 kl. 18.00 i skolan? 

Skolrådsmöte den 18/10, Lotti och ev. Martina går dit. 

§12. Mötet avslutas 

 
 


